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Nya ordföranden Rob från Australien öppnade mötet
Som bekant ställde man in öppna EM i Kiel på grund av för få deltagare då man, när anmälningstiden
gått ut, endast haft 25 anmälda. Det är tråkigt men det fanns flera orsaker bland annat krockade det
med tyska öppna mästerskapen med över 100 deltagare.
Som kompensation har man nu beslutat att göra Master EM utanför Barcelona till ett kombinerat
öppet EM och ett Master EM. Eftersom det redan är 74 anmälda masterseglare kommer dock
regelverket att baseras på de specialregler som gäller för masters (Max 20knops vind vid start och
pumpning vid 10 knop). Det finns ett stort intresse från icke masterseglare i framför allt Spanien och
Frankrike och man var lite orolig för att man skulle uppnå det maxantal som klubben ställt upp vilket
kunde hindra masterseglare från att delta.
Framtiden för Öppna och Masters EM diskuterades. Bollo från Tyskland hävdade att man inte behövde
både ett masters och ett öppet EM och i stället skulle starta en Europa serie med tre till fem regattor
varje år. Just nu såg det inte ut att bli så, då man planerat båda alternativet ett antal år framåt.
Nästa Gold Cup går i Miami i början av nästa år och det finns ett stort intresse från både vanliga och
Mastersseglare. Så här långt är det planerat containertransporter från Finland, Frankrike, Holland,
Spanien, Portugal samt att Devoti kommer att skicka en container med nya båtar. Antalet deltagare
från nord- och Sydamerika lutar åt cirka 50 deltagare. Organisationen är väl förberedd där uppackning
och transport av båtarna löses av klubben när containern har landat i Florida. Alla som seglat i Miami
är övertygad om att det kommer att bli ett fantastiskt arrangemang.
För öppna EM nästa år har Balaton accepterats som arrangör. Eventet ligger två veckor före Masters i
Kavala i Grekland vilket var tanken att man skulle kunna göra en ”roadtrip” genom Europa och delta på
båda regattorna. Emellertid krockar eventet med tyska mästerskapen som går i Koblenz 17–21 Maj.
Masters EM går senare på hösten andra veckan i september i Campioni på västra sidan av Garadasjön.
IFA har beslutat att göra en internationell ranking för Finnjolleseglare i hela världen. Man har tittat på
OK klassen och kommer att ta över vissa av deras funktioner men har tankar på förbättringar. Målet är
att få fler seglare att delta på internationella regattor. Rankinggrundande kommer att vara de
internationella regattorna men också det nationella mästerskapet i varje land samt en ytterligare
regatta i varje land. Poängsystemet kommer att vara baserat på antal deltagare men också regattans
dignitet som räknas ut efter ett poängsystem.
Styrelsen presenterade sitt arbete med att stärka finnjollens plats på sociala medier. Sociala medier
ansågs vara en viktig plats för att locka nya seglare till klassen. Styrelsen fick fortsatt förtroende att
fortsätta arbetet.
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